
De : Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE
078/2020 TJGO

Para : licitacao@teletex.com.br, vanessa salvador
<vanessa.salvador@teletex.com.br>, gregorio bueno
<gregorio.bueno@teletex.com.br>, thiago girolamo
<thiago.girolamo@teletex.com.br>

Cc : gcparreira <gcparreira@tjgo.jus.br>, Anderson Yagi
Costa <aycosta@tjgo.jus.br>, Elma Guimaraes
<eguimaraes@tjgo.jus.br>

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Re: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 078/2020 TJGO

ter, 01 de dez de 2020 16:07

1 anexo

Boa tarde,

Em atenção aos questionamentos encaminhados pela Pregoeira Elam Guimarães, segue
as respostas:
QuesƟonamento 01:

O item 3.9 informa que a redução de dados mínima deve ser de 3:1, isto é, dos 250TiB líquidos a solução
deverá entregar no mínimo 750TiB efe vos. Entendemos, portanto, que ao entregar uma solução com tal
volumetria efe va, porém com uma capacidade líquida superior – e portanto uma taxa de redução
eventualmente menor que 3:1 – estaremos em conformidade com as especificações, desde que man das as
demais exigências. Nosso entendimento está correto?
O entendimento está correto

QuesƟonamento 02:

O item 5.2 informa a quan dade mínima de 96 slots para drives padrão NVMe por par de controladoras.
Entendemos que, ao ofertar um sistema dual-controller com 24 slots padrão NVMe, escaláveis a 96 drives
através da adição de novas controladoras em cluster – desde que man das as demais exigências, estaremos
em conformidade com o edital. Está correto nosso entendimento?
O entendimento está correto

QuesƟonamento 03:

O item 8.16.1 informa sistemas operacionais fora de suporte pelos respec vos fabricantes, Microso  e Red
Hat. Entendemos que o storage ofertado deva possuir compa bilidade com os sistemas operacionais citados
em suas versões a vas pelos respec vos fabricantes, isto é, as que ainda possuem suporte e manutenção.
Dessa forma, as versões comprovadas são o Red Hat Enterprise Linux 6.8 e superiores, e Microso  Windows
2012 e superiores. Está correto nosso entendimento?
Qualquer compa bilidade com versões superiores a especificadas serão aceitas, nesse caso, as
versões mencionadas no ques onamento 03 ou superiores, serão aceitas. 
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Att,
Giuliano Silva de Oliveira
Dir. Divisão de Infraestrutura Tecnológica
Telefone: 62 3216-7756
Web: www.tjgo.jus.br
Email: giulianosilva@tjgo.jus.br
196 Av. Assis Chateubriand, Goiânia, GO - 74130-011

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "gcparreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Giuliano Silva Oliveira"
<gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>, "Anderson Yagi Costa" <aycosta@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 1 de dezembro de 2020 14:53:33
Assunto: Fwd: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 078/2020 TJGO

Boa tarde,

Favor responder o questionamento da empresa com cópia da esta Pregoeira.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "licitacao" <licitacao@teletex.com.br>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Cc: "Vanessa Mazoni Salvador" <vanessa.salvador@teletex.com.br>, "Gregorio Augusto
Rocha Lassmar Bueno" <gregorio.bueno@teletex.com.br>, "Thiago J. Girolamo"
<thiago.girolamo@teletex.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 30 de novembro de 2020 18:47:06
Assunto: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 078/2020 TJGO

Prezado Sr. (a) Pregoeiro(a),

Solicitamos  o esclarecimento abaixo em relação ao Edital de Licitação Eletrônico Nº
078/2020 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, cujo objeto é a "
Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de solução de
armazenamento de dados de alto desempenho (Storage All-Flash)
compreendendo a instalação, configuração, customização, transferência de
conhecimento e a garantia on-site para a nova solução de storage e licença
adicional para a atual solução de storage, com objetivo de atender às
necessidades tecnológicas das unidades do Tribunal de Justiça de Goiás – TJGO
".

TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 79.345.583/0001-42, solicita o esclarecimento abaixo, referente ao Pregão Eletrônico
078/2020.
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I - Da tempesƟvidade do presente pedido de esclarecimentos:

Em consonância com o referido EDITAL, os pedidos de esclarecimento referentes a este
procedimento devem ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico via internet, para o
e-mail eguimaraes@tjgo.jus.br até́  o 03 (três) dias úteis antes da apresentação das propostas.
Uma vez que a apresentação de propostas foi agendada para o dia 14/12/2020 , sendo esta
solicitação de esclarecimentos protocolizada em 30/11/2020, resta indubitavelmente tempes va a
Consulta ora apresentada. 

II – Do pedido de esclarecimentos propriamente dito:

QuesƟonamento 01:
 
O item 3.9 informa que a redução de dados mínima deve ser de 3:1, isto é, dos 250TiB líquidos a
solução deverá entregar no mínimo 750TiB efe vos. Entendemos, portanto, que ao entregar uma
solução com tal volumetria efe va, porém com uma capacidade líquida superior – e portanto uma
taxa de redução eventualmente menor que 3:1 – estaremos em conformidade com as
especificações, desde que man das as demais exigências. Nosso entendimento está correto?

QuesƟonamento 02:

O item 5.2 informa a quan dade mínima de 96 slots para drives padrão NVMe por par de
controladoras. Entendemos que, ao ofertar um sistema dual-controller com 24 slots padrão NVMe,
escaláveis a 96 drives através da adição de novas controladoras em cluster – desde que man das as
demais exigências, estaremos em conformidade com o edital. Está correto nosso entendimento?

QuesƟonamento 03:

O item 8.16.1 informa sistemas operacionais fora de suporte pelos respec vos fabricantes,
Microso  e Red Hat. Entendemos que o storage ofertado deva possuir compa bilidade com os
sistemas operacionais citados em suas versões a vas pelos respec vos fabricantes, isto é, as que
ainda possuem suporte e manutenção. Dessa forma, as versões comprovadas são o Red Hat
Enterprise Linux 6.8 e superiores, e Microso  Windows 2012 e superiores. Está correto nosso
entendimento?

Atenciosamente,

Maria da Conceição Oliveira Silva
Supervisora de Licitação | BRASIL
licitacao@teletex.com.br
Tel. 55 412169-7714| 55 41 99271-0182
Fax + 55 41  2169-7788
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De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Assunto : Fwd: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE
078/2020 TJGO

Para : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>,
Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>,
Anderson Yagi Costa <aycosta@tjgo.jus.br>

ter, 01 de dez de 2020 14:53

1 anexo

Boa tarde,

Favor responder o questionamento da empresa com cópia da esta Pregoeira.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "licitacao" <licitacao@teletex.com.br>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Cc: "Vanessa Mazoni Salvador" <vanessa.salvador@teletex.com.br>, "Gregorio Augusto
Rocha Lassmar Bueno" <gregorio.bueno@teletex.com.br>, "Thiago J. Girolamo"
<thiago.girolamo@teletex.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 30 de novembro de 2020 18:47:06
Assunto: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 078/2020 TJGO

Prezado Sr. (a) Pregoeiro(a),

Solicitamos  o esclarecimento abaixo em relação ao Edital de Licitação Eletrônico Nº
078/2020 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, cujo objeto é a "
Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de solução de
armazenamento de dados de alto desempenho (Storage All-Flash)
compreendendo a instalação, configuração, customização, transferência de
conhecimento e a garantia on-site para a nova solução de storage e licença
adicional para a atual solução de storage, com objetivo de atender às
necessidades tecnológicas das unidades do Tribunal de Justiça de Goiás – TJGO
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".

TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 79.345.583/0001-42, solicita o esclarecimento abaixo, referente ao Pregão Eletrônico
078/2020.

I - Da tempesƟvidade do presente pedido de esclarecimentos:

Em consonância com o referido EDITAL, os pedidos de esclarecimento referentes a este
procedimento devem ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico via internet, para o
e-mail eguimaraes@tjgo.jus.br até́  o 03 (três) dias úteis antes da apresentação das propostas.
Uma vez que a apresentação de propostas foi agendada para o dia 14/12/2020 , sendo esta
solicitação de esclarecimentos protocolizada em 30/11/2020, resta indubitavelmente tempes va a
Consulta ora apresentada. 

II – Do pedido de esclarecimentos propriamente dito:

QuesƟonamento 01:
 
O item 3.9 informa que a redução de dados mínima deve ser de 3:1, isto é, dos 250TiB líquidos a
solução deverá entregar no mínimo 750TiB efe vos. Entendemos, portanto, que ao entregar uma
solução com tal volumetria efe va, porém com uma capacidade líquida superior – e portanto uma
taxa de redução eventualmente menor que 3:1 – estaremos em conformidade com as
especificações, desde que man das as demais exigências. Nosso entendimento está correto?

QuesƟonamento 02:

O item 5.2 informa a quan dade mínima de 96 slots para drives padrão NVMe por par de
controladoras. Entendemos que, ao ofertar um sistema dual-controller com 24 slots padrão NVMe,
escaláveis a 96 drives através da adição de novas controladoras em cluster – desde que man das as
demais exigências, estaremos em conformidade com o edital. Está correto nosso entendimento?

QuesƟonamento 03:

O item 8.16.1 informa sistemas operacionais fora de suporte pelos respec vos fabricantes,
Microso  e Red Hat. Entendemos que o storage ofertado deva possuir compa bilidade com os
sistemas operacionais citados em suas versões a vas pelos respec vos fabricantes, isto é, as que
ainda possuem suporte e manutenção. Dessa forma, as versões comprovadas são o Red Hat
Enterprise Linux 6.8 e superiores, e Microso  Windows 2012 e superiores. Está correto nosso
entendimento?

Atenciosamente,

Maria da Conceição Oliveira Silva
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De : licitacao - Teletex <licitacao@teletex.com.br>

Assunto : TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE
078/2020 TJGO

Para : eguimaraes@tjgo.jus.br

Cc : Vanessa Mazoni Salvador
<vanessa.salvador@teletex.com.br>, Gregorio
Augusto Rocha Lassmar Bueno
<gregorio.bueno@teletex.com.br>, Thiago J.
Girolamo <thiago.girolamo@teletex.com.br>

Supervisora de Licitação | BRASIL
licitacao@teletex.com.br
Tel. 55 412169-7714| 55 41 99271-0182
Fax + 55 41  2169-7788

seg, 30 de nov de 2020 18:47

1 anexo

Prezado Sr. (a) Pregoeiro(a),

Solicitamos  o esclarecimento abaixo em relação ao Edital de Licitação Eletrônico Nº
078/2020 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, cujo objeto é a "
Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de solução de
armazenamento de dados de alto desempenho (Storage All-Flash)
compreendendo a instalação, configuração, customização, transferência de
conhecimento e a garantia on-site para a nova solução de storage e licença
adicional para a atual solução de storage, com objetivo de atender às
necessidades tecnológicas das unidades do Tribunal de Justiça de Goiás – TJGO
".

TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 79.345.583/0001-42, solicita o esclarecimento abaixo, referente ao Pregão Eletrônico
078/2020.

I - Da tempesƟvidade do presente pedido de esclarecimentos:

Em consonância com o referido EDITAL, os pedidos de esclarecimento referentes a este
procedimento devem ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico via internet, para o
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e-mail eguimaraes@tjgo.jus.br até́  o 03 (três) dias úteis antes da apresentação das propostas.
Uma vez que a apresentação de propostas foi agendada para o dia 14/12/2020 , sendo esta
solicitação de esclarecimentos protocolizada em 30/11/2020, resta indubitavelmente tempes va a
Consulta ora apresentada. 

II – Do pedido de esclarecimentos propriamente dito:

QuesƟonamento 01:
 
O item 3.9 informa que a redução de dados mínima deve ser de 3:1, isto é, dos 250TiB líquidos a
solução deverá entregar no mínimo 750TiB efe vos. Entendemos, portanto, que ao entregar uma
solução com tal volumetria efe va, porém com uma capacidade líquida superior – e portanto uma
taxa de redução eventualmente menor que 3:1 – estaremos em conformidade com as
especificações, desde que man das as demais exigências. Nosso entendimento está correto?

QuesƟonamento 02:

O item 5.2 informa a quan dade mínima de 96 slots para drives padrão NVMe por par de
controladoras. Entendemos que, ao ofertar um sistema dual-controller com 24 slots padrão NVMe,
escaláveis a 96 drives através da adição de novas controladoras em cluster – desde que man das as
demais exigências, estaremos em conformidade com o edital. Está correto nosso entendimento?

QuesƟonamento 03:

O item 8.16.1 informa sistemas operacionais fora de suporte pelos respec vos fabricantes,
Microso  e Red Hat. Entendemos que o storage ofertado deva possuir compa bilidade com os
sistemas operacionais citados em suas versões a vas pelos respec vos fabricantes, isto é, as que
ainda possuem suporte e manutenção. Dessa forma, as versões comprovadas são o Red Hat
Enterprise Linux 6.8 e superiores, e Microso  Windows 2012 e superiores. Está correto nosso
entendimento?

Atenciosamente,

Maria da Conceição Oliveira Silva
Supervisora de Licitação | BRASIL
licitacao@teletex.com.br
Tel. 55 412169-7714| 55 41 99271-0182
Fax + 55 41  2169-7788
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De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: Solicitação de Esclarecimentos - Edital de
Licitação nº 078/2020

Para : Kleber Figueira <kfigueira@adistec.com>

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Re: Solicitação de Esclarecimentos - Edital de Licitação nº 078/2020

qua, 02 de dez de 2020 17:47

3 anexos

Boa tarde,

Não está correto o entendimento.
Seguir o edital.

Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Kleber Figueira" <kfigueira@adistec.com>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Cc: "Jose Roberto Rodrigues" <jrodrigues@adistec.com>, "Kleber Figueira"
<kfigueira@adistec.com>
Enviadas: Quarta-feira, 2 de dezembro de 2020 12:18:26
Assunto: Solicitação de Esclarecimentos - Edital de Licitação nº 078/2020

Ao
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO

REF: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 078/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202008000235909

Prezado Senhor Pregoeiro,

Adistec Brasil Informática Ltda, na condição de distribuidor de produtos de Tecnologia
da Informação e possível licitante do processo em referência, vem, através deste, solicitar
o seguinte esclarecimento acerca do referido pregão.
Na clausula c) do item 55.4. do Edital é solicitado o seguinte:

c) A boa situação financeira será avaliada pela comprovação do seguinte:

índices de Liquidez Geral (LG); Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral

(SG)  a  iguais  ou  superiores  a  1;  Capital  Circulante  Líquido  (CCL)  ou

Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de no mínimo 10%

(dez por cento) do valor estimado para a contratação.
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Empresas como a Adistec, cuja sede principal fica fora do Território Nacional, tem toda a
parte  financeira  centralizada fora  do Brasil.  Podemos  citar  a  Dell,  a  HP,  entre  outras
Empresas, que tem a mesma forma de gerir suas subsidiárias no Brasil.

Além disso,  case ressaltar que  vários  Órgão Federais  e  Estaduais,  citando aqui  vários
Tribunais, tem uma forma diferente de avaliar a boa situação financeira das Empresas, a
qual é amparada por Lei. Podemos citar os processos abaixo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - TJDFT

Pregão Eletrônico nº 050/2019

PA: 0008656/2018
DATA DE ABERTURA: 31/10/2019 às 13h30

www.comprasgovernamentais.gov.br

10.2.3. Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
I  -  Quando os  índices  de  Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG) e  Liquidez
Corrente (LC) constantes do SICAF for  igual  ou inferior  a  1, a licitante deverá
comprovar capital social mínimo ou o patrimônio líquido não inferior a 10% do valor
estimado da contratação, o que poderá ser consultado no SICAF ou obtido por
meio  do  contrato  social,  certidão  simplificada  emitida  pela  junta  comercial  ou
balanço patrimonial e da Demonstração do Resultado do último exercício social, já
exigível e apresentado na forma da lei.

(texto acima extraído do Edital)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO-TCE-MT

Pregão Eletrônico nº 06/2020

Processo nº 18.325-3/2020

ABERTURA: 12.11.2020
HORA: 10h (Brasília-DF)
www.comprasgovernamentais.gov.br

11.10.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual  a  1(um) em
qualquer  dos  índices  de  Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez
Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e,
a  critério  da  autoridade  competente,  o  capital  mínimo  ou  o  patrimônio  líquido
mínimo de 10% (Dez por cento) do valor  estimado da contratação ou do item
pertinente.

(texto acima extraído do Edital)

A casos, ainda, que vale a pena ressaltar, não é solicitado comprovação de Qualificação
Econômico-Financeira através de balanços e seus índices. Podemos citar os Editais abaixo
que são de Tribunais que dispensam maiores apresentações.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ

Pregão Eletrônico nº 109/2020

Processo nº 003506/2020

ABERTURA: 26.10.2020
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HORA: 10h (Brasília-DF)
www.comprasgovernamentais.gov.br

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA – TRE/RO

Pregão Eletrônico nº 34/2020

Processo nº 0000066-20.2020.6.22.8000

ABERTURA: 16.10.2020
HORA: 14:30 horas
www.comprasgovernamentais.gov.br

Desta forma, visando uma maior competividade e, consequentemente, uma proposta mais
vantajosa para a Administração, respeitosamente, o entendimento da possível Licitante é
que este D. Órgão, nos termos do disposto no art. 44 da  Instrução Normativa nº 02/2010
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG),  aceitará (i) capital social
mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do art. 31 da Lei nº
8.666/93, ou, ainda, (ii) a prestação de garantia na forma do art. 56 da  Lei nº 8.666/93 ,
das  empresas que apresentarem  resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos
índices de liquidez como exigência para sua habilitação, de no mínimo 10% do valor
estimado pela Administração. Nosso entendimento está correto?

Atenciosamente,

Kle
ber
Figu
eira
Chan
nel
Sales
Mana
ger

TEL +
55 11
3504
0600
MOBI
LE +5
5 61 9
9157
9182
EMAI
L kfig
ueira
@adis
tec.co
m
SKYP
E Kle
berkf0
07
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De : Kleber Figueira <kfigueira@adistec.com>

Assunto : Solicitação de Esclarecimentos - Edital de Licitação
nº 078/2020

Para : eguimaraes@tjgo.jus.br

Cc : Jose Roberto Rodrigues <jrodrigues@adistec.com>,
Kleber Figueira <kfigueira@adistec.com>

qua, 02 de dez de 2020 12:18

3 anexos

Ao
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO

REF: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 078/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202008000235909

Prezado Senhor Pregoeiro,

Adistec Brasil Informática Ltda, na condição de distribuidor de produtos de Tecnologia
da Informação e possível licitante do processo em referência, vem, através deste, solicitar
o seguinte esclarecimento acerca do referido pregão.
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Na clausula c) do item 55.4. do Edital é solicitado o seguinte:

c) A boa situação financeira será avaliada pela comprovação do seguinte:

índices de Liquidez Geral (LG); Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral

(SG)  a  iguais  ou  superiores  a  1;  Capital  Circulante  Líquido  (CCL)  ou

Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de no mínimo 10%

(dez por cento) do valor estimado para a contratação.

Empresas como a Adistec, cuja sede principal fica fora do Território Nacional, tem toda a
parte  financeira  centralizada fora  do Brasil.  Podemos  citar  a  Dell,  a  HP,  entre  outras
Empresas, que tem a mesma forma de gerir suas subsidiárias no Brasil.

Além disso,  case ressaltar que  vários  Órgão Federais  e  Estaduais,  citando aqui  vários
Tribunais, tem uma forma diferente de avaliar a boa situação financeira das Empresas, a
qual é amparada por Lei. Podemos citar os processos abaixo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - TJDFT

Pregão Eletrônico nº 050/2019

PA: 0008656/2018
DATA DE ABERTURA: 31/10/2019 às 13h30

www.comprasgovernamentais.gov.br

10.2.3. Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
I  -  Quando os  índices  de  Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG) e  Liquidez
Corrente (LC) constantes do SICAF for  igual  ou inferior  a  1, a licitante deverá
comprovar capital social mínimo ou o patrimônio líquido não inferior a 10% do valor
estimado da contratação, o que poderá ser consultado no SICAF ou obtido por
meio  do  contrato  social,  certidão  simplificada  emitida  pela  junta  comercial  ou
balanço patrimonial e da Demonstração do Resultado do último exercício social, já
exigível e apresentado na forma da lei.

(texto acima extraído do Edital)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO-TCE-MT

Pregão Eletrônico nº 06/2020

Processo nº 18.325-3/2020

ABERTURA: 12.11.2020
HORA: 10h (Brasília-DF)
www.comprasgovernamentais.gov.br

11.10.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual  a  1(um) em
qualquer  dos  índices  de  Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez
Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e,
a  critério  da  autoridade  competente,  o  capital  mínimo  ou  o  patrimônio  líquido
mínimo de 10% (Dez por cento) do valor  estimado da contratação ou do item
pertinente.

(texto acima extraído do Edital)
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A casos, ainda, que vale a pena ressaltar, não é solicitado comprovação de Qualificação
Econômico-Financeira através de balanços e seus índices. Podemos citar os Editais abaixo
que são de Tribunais que dispensam maiores apresentações.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ

Pregão Eletrônico nº 109/2020

Processo nº 003506/2020

ABERTURA: 26.10.2020
HORA: 10h (Brasília-DF)
www.comprasgovernamentais.gov.br

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA – TRE/RO

Pregão Eletrônico nº 34/2020

Processo nº 0000066-20.2020.6.22.8000

ABERTURA: 16.10.2020
HORA: 14:30 horas
www.comprasgovernamentais.gov.br

Desta forma, visando uma maior competividade e, consequentemente, uma proposta mais
vantajosa para a Administração, respeitosamente, o entendimento da possível Licitante é
que este D. Órgão, nos termos do disposto no art. 44 da  Instrução Normativa nº 02/2010
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG),  aceitará (i) capital social
mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do art. 31 da Lei nº
8.666/93, ou, ainda, (ii) a prestação de garantia na forma do art. 56 da  Lei nº 8.666/93 ,
das  empresas que apresentarem  resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos
índices de liquidez como exigência para sua habilitação, de no mínimo 10% do valor
estimado pela Administração. Nosso entendimento está correto?

Atenciosamente,

Kle
ber
Figu
eira
Chan
nel
Sales
Mana
ger

TEL +
55 11
3504
0600
MOBI
LE +5
5 61 9
9157
9182
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De : Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>

Assunto : RETIFICAÇÃO Re: RES: TELETEX | PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO | PE 078/2020 TJGO

Para : licitacao <licitacao@teletex.com.br>

Cc : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>,
gcparreira <gcparreira@tjgo.jus.br>, Anderson Yagi
Costa <aycosta@tjgo.jus.br>, Vanessa Mazoni
Salvador <vanessa.salvador@teletex.com.br>,
thiago girolamo <thiago.girolamo@teletex.com.br>,
gregorio bueno <gregorio.bueno@teletex.com.br>

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

RETIFICAÇÃO Re: RES: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 078/2020
TJGO

sex, 04 de dez de 2020 15:04

1 anexo

Boa tarde,

Conforme orientação dada pela Pregoeira, no que se refere ao questionamento 5,
informamos que:

Essa documentação não faz parte dos documentos de habilitação portanto não precisa ser
anexada no licitações-e quando do cadastramento da proposta. Ela deverá ser
encaminhada para o e-mail  eguimaraes@tjgo.jus.br juntamente com a proposta
atualizada pós disputa de preços para a análise técnica.

Alertamos que os documentos anexados no licitações-e são os do item 55 do edital.

Att,
Giuliano Silva de Oliveira
Dir. Divisão de Infraestrutura Tecnológica
Telefone: 62 3216-7756
Web: www.tjgo.jus.br
Email: giulianosilva@tjgo.jus.br
196 Av. Assis Chateubriand, Goiânia, GO - 74130-011

De: "Giuliano Silva Oliveira" <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>
Para: "licitacao" <licitacao@teletex.com.br>
Cc: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>, "gcparreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>,
"Anderson Yagi Costa" <aycosta@tjgo.jus.br>, "Vanessa Mazoni Salvador"
<vanessa.salvador@teletex.com.br>, "thiago girolamo" <thiago.girolamo@teletex.com.br>,
"gregorio bueno" <gregorio.bueno@teletex.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 4 de dezembro de 2020 14:18:14
Assunto: Re: RES: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 078/2020 TJGO
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Boa tarde,

Em atenção ao questionamentos apresentados, apresentamos as seguintes informações:

QuesƟonamento 4
Atualmente possuímos duas bases de dados Oracle e uma base de dados Microsoft SQL,
com as seguintes volumetrias:

1ª Base - Oracle = 35TB
2ª Base - Oracle = 8TB
3ª Base - MS SQL=10TB

Todas as bases de dados possuirão replicas em outro site, sendo que a 1ª e 2ª, nesse
momento, são feitos utilizando as funcionalidades do SGBD e a 3ª Base utilizando a
funcionalidade do storage. Para dimensionamento correto do equipamento, deve se
considerar que todas as base usarão os recursos do storage, conforme solicitado no
Termo de Referencia.

QuesƟonamento 5
Do ponto de vista técnico, a apresentação dos documentos referenciados em planilha,
com apontamento da página, atende as necessidades técnicas para análise da proposta,
contudo, sendo uma exigência de edital e não do termo de referência, é necessário a
manifestação da Pregoeira.

Por fim, alerto que todos os questionamentos devem ser feito através da Pregoeira, e não
diretamente ao corpo técnico da DI.  

Att,
Giuliano Silva de Oliveira
Dir. Divisão de Infraestrutura Tecnológica
Telefone: 62 3216-7756
Web: www.tjgo.jus.br
Email: giulianosilva@tjgo.jus.br
196 Av. Assis Chateubriand, Goiânia, GO - 74130-011

De: "licitacao" <licitacao@teletex.com.br>
Para: "Giuliano Silva Oliveira" <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>, "Elma Guimaraes"
<eguimaraes@tjgo.jus.br>
Cc: "gcparreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Anderson Yagi Costa" <aycosta@tjgo.jus.br>,
"Vanessa Mazoni Salvador" <vanessa.salvador@teletex.com.br>, "thiago girolamo"
<thiago.girolamo@teletex.com.br>, "gregorio bueno" <gregorio.bueno@teletex.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 3 de dezembro de 2020 19:10:42
Assunto: RES: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 078/2020 TJGO

Prezada Pregoeira,

Solicitamos mais dois esclarecimentos, ainda tempes vamente.
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QuesƟonamento 4
 
No item 8.14 e subitens 8.14.1 a 3, são pedidas funcionalidades integradas aos bancos de dados
especificados no item 8.15, Microso  SQL e Oracle. Para o correto dimensionamento dos serviços,
bem como validação da interoperabilidade dessas funções com os demais requisitos da
especificação, gostaríamos de saber: Quais os volumes totais das bases que irão se u lizar dessas
funcionalidades; Essas bases possuirão réplicas entre sites, e se sim, as réplicas se darão em nível de
storage ou do SGDB? Reiteramos que essas informações são essenciais para que possamos
dimensionar adequadamente os esforços, mi gando riscos para a implementação e por
consequência permi ndo o aumento de compe vidade na oferta.

QuesƟonamento 5
 
No anexo III, item 10 PROPOSTA DE PREÇOS, consta que para o atendimento a todos os itens da
especificação do edital deverá ser comprovado através de documentação oficial do fabricante da
solução, que deverá ser anexada a proposta comercial, na sequência, consta que o TJGO poderá
fazer diligências e diz também, sobre a localização da comprovação das páginas de forma clara e
precisa, sob pena de desclassificação.
Diante disso, considerando que os documentos técnicos, como por exemplo manuais, catálogos e
folders do fabricante possuem extensões superiores a 10MB, considerando ainda que, o portal
licitacoes-e limita a no máximo 4MB por arquivo, podemos entender que ao apresentarmos planilha
com cada item técnico do Edital, link do fabricante e a página, atenderemos ao solicitado, e em caso
de diligência, serão solicitados os documentos de comprovações. Nosso entendimento está correto?

Atenciosamente,

Maria da Conceição Oliveira Silva
Supervisora de Licitação | BRASIL
licitacao@teletex.com.br
Tel. 55 412169-7714| 55 41 99271-0182
Fax + 55 41  2169-7788

De: Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 1 de dezembro de 2020 16:07
Para: licitacao - Teletex <licitacao@teletex.com.br>; Vanessa Mazoni Salvador
<vanessa.salvador@teletex.com.br>; Gregorio Augusto Rocha Lassmar Bueno
<gregorio.bueno@teletex.com.br>; Thiago J. Girolamo <thiago.girolamo@teletex.com.br>
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Cc: gcparreira <gcparreira@tjgo.jus.br>; Anderson Yagi Costa <aycosta@tjgo.jus.br>;
Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Assunto: Re: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 078/2020 TJGO

Boa tarde,

Em atenção aos questionamentos encaminhados pela Pregoeira Elam Guimarães, segue
as respostas:
QuesƟonamento 01:

O item 3.9 informa que a redução de dados mínima deve ser de 3:1, isto é, dos 250TiB líquidos a
solução deverá entregar no mínimo 750TiB efe vos. Entendemos, portanto, que ao entregar uma
solução com tal volumetria efe va, porém com uma capacidade líquida superior – e portanto uma
taxa de redução eventualmente menor que 3:1 – estaremos em conformidade com as
especificações, desde que man das as demais exigências. Nosso entendimento está correto?
O entendimento está correto

QuesƟonamento 02:

O item 5.2 informa a quan dade mínima de 96 slots para drives padrão NVMe por par de
controladoras. Entendemos que, ao ofertar um sistema dual-controller com 24 slots padrão NVMe,
escaláveis a 96 drives através da adição de novas controladoras em cluster – desde que man das as
demais exigências, estaremos em conformidade com o edital. Está correto nosso entendimento?
O entendimento está correto

QuesƟonamento 03:

O item 8.16.1 informa sistemas operacionais fora de suporte pelos respec vos fabricantes,
Microso  e Red Hat. Entendemos que o storage ofertado deva possuir compa bilidade com os
sistemas operacionais citados em suas versões a vas pelos respec vos fabricantes, isto é, as que
ainda possuem suporte e manutenção. Dessa forma, as versões comprovadas são o Red Hat
Enterprise Linux 6.8 e superiores, e Microso  Windows 2012 e superiores. Está correto nosso
entendimento?
Qualquer compa bilidade com versões superiores a especificadas serão aceitas, nesse caso, as
versões mencionadas no ques onamento 03 ou superiores, serão aceitas. 

Att,
Giuliano Silva de Oliveira
Dir. Divisão de Infraestrutura Tecnológica
Telefone: 62 3216-7756
Web: www.tjgo.jus.br
Email: giulianosilva@tjgo.jus.br
196 Av. Assis Chateubriand, Goiânia, GO - 74130-011

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "gcparreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Giuliano Silva Oliveira"
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<gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>, "Anderson Yagi Costa" <aycosta@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 1 de dezembro de 2020 14:53:33
Assunto: Fwd: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 078/2020 TJGO

Boa tarde,

Favor responder o questionamento da empresa com cópia da esta Pregoeira.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "licitacao" <licitacao@teletex.com.br>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Cc: "Vanessa Mazoni Salvador" <vanessa.salvador@teletex.com.br>, "Gregorio Augusto
Rocha Lassmar Bueno" <gregorio.bueno@teletex.com.br>, "Thiago J. Girolamo"
<thiago.girolamo@teletex.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 30 de novembro de 2020 18:47:06
Assunto: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 078/2020 TJGO

Prezado Sr. (a) Pregoeiro(a),

Solicitamos  o esclarecimento abaixo em relação ao Edital de Licitação Eletrônico Nº
078/2020 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, cujo objeto é a "
Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de solução de
armazenamento de dados de alto desempenho (Storage All-Flash)
compreendendo a instalação, configuração, customização, transferência de
conhecimento e a garantia on-site para a nova solução de storage e licença
adicional para a atual solução de storage, com objetivo de atender às
necessidades tecnológicas das unidades do Tribunal de Justiça de Goiás – TJGO
".

TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 79.345.583/0001-42, solicita o esclarecimento abaixo, referente ao Pregão Eletrônico
078/2020.

I - Da tempesƟvidade do presente pedido de esclarecimentos:

Em consonância com o referido EDITAL, os pedidos de esclarecimento referentes a este
procedimento devem ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico via internet, para o
e-mail eguimaraes@tjgo.jus.br até́  o 03 (três) dias úteis antes da apresentação das propostas.
Uma vez que a apresentação de propostas foi agendada para o dia 14/12/2020 , sendo esta
solicitação de esclarecimentos protocolizada em 30/11/2020, resta indubitavelmente tempes va a
Consulta ora apresentada. 
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II – Do pedido de esclarecimentos propriamente dito:

QuesƟonamento 01:

O item 3.9 informa que a redução de dados mínima deve ser de 3:1, isto é, dos 250TiB líquidos a
solução deverá entregar no mínimo 750TiB efe vos. Entendemos, portanto, que ao entregar uma
solução com tal volumetria efe va, porém com uma capacidade líquida superior – e portanto uma
taxa de redução eventualmente menor que 3:1 – estaremos em conformidade com as
especificações, desde que man das as demais exigências. Nosso entendimento está correto?

QuesƟonamento 02:

O item 5.2 informa a quan dade mínima de 96 slots para drives padrão NVMe por par de
controladoras. Entendemos que, ao ofertar um sistema dual-controller com 24 slots padrão NVMe,
escaláveis a 96 drives através da adição de novas controladoras em cluster – desde que man das as
demais exigências, estaremos em conformidade com o edital. Está correto nosso entendimento?

QuesƟonamento 03:

O item 8.16.1 informa sistemas operacionais fora de suporte pelos respec vos fabricantes,
Microso  e Red Hat. Entendemos que o storage ofertado deva possuir compa bilidade com os
sistemas operacionais citados em suas versões a vas pelos respec vos fabricantes, isto é, as que
ainda possuem suporte e manutenção. Dessa forma, as versões comprovadas são o Red Hat
Enterprise Linux 6.8 e superiores, e Microso  Windows 2012 e superiores. Está correto nosso
entendimento?

Atenciosamente,

Maria da Conceição Oliveira Silva
Supervisora de Licitação | BRASIL
licitacao@teletex.com.br
Tel. 55 412169-7714| 55 41 99271-0182
Fax + 55 41  2169-7788
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De : Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: RES: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO |
PE 078/2020 TJGO

Para : licitacao <licitacao@teletex.com.br>

Cc : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>,
gcparreira <gcparreira@tjgo.jus.br>, Anderson Yagi
Costa <aycosta@tjgo.jus.br>, Vanessa Mazoni
Salvador <vanessa.salvador@teletex.com.br>,
thiago girolamo <thiago.girolamo@teletex.com.br>,
gregorio bueno <gregorio.bueno@teletex.com.br>

sex, 04 de dez de 2020 14:18

1 anexo

Boa tarde,

Em atenção ao questionamentos apresentados, apresentamos as seguintes informações:

QuesƟonamento 4
Atualmente possuímos duas bases de dados Oracle e uma base de dados Microsoft SQL,
com as seguintes volumetrias:

1ª Base - Oracle = 35TB
2ª Base - Oracle = 8TB
3ª Base - MS SQL=10TB

Todas as bases de dados possuirão replicas em outro site, sendo que a 1ª e 2ª, nesse
momento, são feitos utilizando as funcionalidades do SGBD e a 3ª Base utilizando a
funcionalidade do storage. Para dimensionamento correto do equipamento, deve se
considerar que todas as base usarão os recursos do storage, conforme solicitado no
Termo de Referencia.

QuesƟonamento 5
Do ponto de vista técnico, a apresentação dos documentos referenciados em planilha,
com apontamento da página, atende as necessidades técnicas para análise da proposta,
contudo, sendo uma exigência de edital e não do termo de referência, é necessário a
manifestação da Pregoeira.

Por fim, alerto que todos os questionamentos devem ser feito através da Pregoeira, e não
diretamente ao corpo técnico da DI.  

Att,
Giuliano Silva de Oliveira
Dir. Divisão de Infraestrutura Tecnológica
Telefone: 62 3216-7756
Web: www.tjgo.jus.br
Email: giulianosilva@tjgo.jus.br
196 Av. Assis Chateubriand, Goiânia, GO - 74130-011
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De: "licitacao" <licitacao@teletex.com.br>
Para: "Giuliano Silva Oliveira" <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>, "Elma Guimaraes"
<eguimaraes@tjgo.jus.br>
Cc: "gcparreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Anderson Yagi Costa" <aycosta@tjgo.jus.br>,
"Vanessa Mazoni Salvador" <vanessa.salvador@teletex.com.br>, "thiago girolamo"
<thiago.girolamo@teletex.com.br>, "gregorio bueno" <gregorio.bueno@teletex.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 3 de dezembro de 2020 19:10:42
Assunto: RES: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 078/2020 TJGO

Prezada Pregoeira,

Solicitamos mais dois esclarecimentos, ainda tempes vamente.

QuesƟonamento 4
 
No item 8.14 e subitens 8.14.1 a 3, são pedidas funcionalidades integradas aos bancos de dados
especificados no item 8.15, Microso  SQL e Oracle. Para o correto dimensionamento dos serviços,
bem como validação da interoperabilidade dessas funções com os demais requisitos da
especificação, gostaríamos de saber: Quais os volumes totais das bases que irão se u lizar dessas
funcionalidades; Essas bases possuirão réplicas entre sites, e se sim, as réplicas se darão em nível de
storage ou do SGDB? Reiteramos que essas informações são essenciais para que possamos
dimensionar adequadamente os esforços, mi gando riscos para a implementação e por
consequência permi ndo o aumento de compe vidade na oferta.

QuesƟonamento 5
 
No anexo III, item 10 PROPOSTA DE PREÇOS, consta que para o atendimento a todos os itens da
especificação do edital deverá ser comprovado através de documentação oficial do fabricante da
solução, que deverá ser anexada a proposta comercial, na sequência, consta que o TJGO poderá
fazer diligências e diz também, sobre a localização da comprovação das páginas de forma clara e
precisa, sob pena de desclassificação.
Diante disso, considerando que os documentos técnicos, como por exemplo manuais, catálogos e
folders do fabricante possuem extensões superiores a 10MB, considerando ainda que, o portal
licitacoes-e limita a no máximo 4MB por arquivo, podemos entender que ao apresentarmos planilha
com cada item técnico do Edital, link do fabricante e a página, atenderemos ao solicitado, e em caso
de diligência, serão solicitados os documentos de comprovações. Nosso entendimento está correto?

Atenciosamente,

Maria da Conceição Oliveira Silva
Supervisora de Licitação | BRASIL
licitacao@teletex.com.br
Tel. 55 412169-7714| 55 41 99271-0182
Fax + 55 41  2169-7788
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De: Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 1 de dezembro de 2020 16:07
Para: licitacao - Teletex <licitacao@teletex.com.br>; Vanessa Mazoni Salvador
<vanessa.salvador@teletex.com.br>; Gregorio Augusto Rocha Lassmar Bueno
<gregorio.bueno@teletex.com.br>; Thiago J. Girolamo <thiago.girolamo@teletex.com.br>
Cc: gcparreira <gcparreira@tjgo.jus.br>; Anderson Yagi Costa <aycosta@tjgo.jus.br>;
Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Assunto: Re: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 078/2020 TJGO

Boa tarde,

Em atenção aos questionamentos encaminhados pela Pregoeira Elam Guimarães, segue
as respostas:
QuesƟonamento 01:

O item 3.9 informa que a redução de dados mínima deve ser de 3:1, isto é, dos 250TiB líquidos a
solução deverá entregar no mínimo 750TiB efe vos. Entendemos, portanto, que ao entregar uma
solução com tal volumetria efe va, porém com uma capacidade líquida superior – e portanto uma
taxa de redução eventualmente menor que 3:1 – estaremos em conformidade com as
especificações, desde que man das as demais exigências. Nosso entendimento está correto?
O entendimento está correto

QuesƟonamento 02:

O item 5.2 informa a quan dade mínima de 96 slots para drives padrão NVMe por par de
controladoras. Entendemos que, ao ofertar um sistema dual-controller com 24 slots padrão NVMe,
escaláveis a 96 drives através da adição de novas controladoras em cluster – desde que man das as
demais exigências, estaremos em conformidade com o edital. Está correto nosso entendimento?
O entendimento está correto

QuesƟonamento 03:

O item 8.16.1 informa sistemas operacionais fora de suporte pelos respec vos fabricantes,
Microso  e Red Hat. Entendemos que o storage ofertado deva possuir compa bilidade com os
sistemas operacionais citados em suas versões a vas pelos respec vos fabricantes, isto é, as que
ainda possuem suporte e manutenção. Dessa forma, as versões comprovadas são o Red Hat
Enterprise Linux 6.8 e superiores, e Microso  Windows 2012 e superiores. Está correto nosso
entendimento?
Qualquer compa bilidade com versões superiores a especificadas serão aceitas, nesse caso, as
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versões mencionadas no ques onamento 03 ou superiores, serão aceitas. 

Att,
Giuliano Silva de Oliveira
Dir. Divisão de Infraestrutura Tecnológica
Telefone: 62 3216-7756
Web: www.tjgo.jus.br
Email: giulianosilva@tjgo.jus.br
196 Av. Assis Chateubriand, Goiânia, GO - 74130-011

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "gcparreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Giuliano Silva Oliveira"
<gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>, "Anderson Yagi Costa" <aycosta@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 1 de dezembro de 2020 14:53:33
Assunto: Fwd: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 078/2020 TJGO

Boa tarde,

Favor responder o questionamento da empresa com cópia da esta Pregoeira.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "licitacao" <licitacao@teletex.com.br>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Cc: "Vanessa Mazoni Salvador" <vanessa.salvador@teletex.com.br>, "Gregorio Augusto
Rocha Lassmar Bueno" <gregorio.bueno@teletex.com.br>, "Thiago J. Girolamo"
<thiago.girolamo@teletex.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 30 de novembro de 2020 18:47:06
Assunto: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 078/2020 TJGO

Prezado Sr. (a) Pregoeiro(a),

Solicitamos  o esclarecimento abaixo em relação ao Edital de Licitação Eletrônico Nº
078/2020 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, cujo objeto é a "
Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de solução de
armazenamento de dados de alto desempenho (Storage All-Flash)
compreendendo a instalação, configuração, customização, transferência de
conhecimento e a garantia on-site para a nova solução de storage e licença
adicional para a atual solução de storage, com objetivo de atender às
necessidades tecnológicas das unidades do Tribunal de Justiça de Goiás – TJGO
".

TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
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sob o nº 79.345.583/0001-42, solicita o esclarecimento abaixo, referente ao Pregão Eletrônico
078/2020.

I - Da tempesƟvidade do presente pedido de esclarecimentos:

Em consonância com o referido EDITAL, os pedidos de esclarecimento referentes a este
procedimento devem ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico via internet, para o
e-mail eguimaraes@tjgo.jus.br até́  o 03 (três) dias úteis antes da apresentação das propostas.
Uma vez que a apresentação de propostas foi agendada para o dia 14/12/2020 , sendo esta
solicitação de esclarecimentos protocolizada em 30/11/2020, resta indubitavelmente tempes va a
Consulta ora apresentada. 

II – Do pedido de esclarecimentos propriamente dito:

QuesƟonamento 01:

O item 3.9 informa que a redução de dados mínima deve ser de 3:1, isto é, dos 250TiB líquidos a
solução deverá entregar no mínimo 750TiB efe vos. Entendemos, portanto, que ao entregar uma
solução com tal volumetria efe va, porém com uma capacidade líquida superior – e portanto uma
taxa de redução eventualmente menor que 3:1 – estaremos em conformidade com as
especificações, desde que man das as demais exigências. Nosso entendimento está correto?

QuesƟonamento 02:

O item 5.2 informa a quan dade mínima de 96 slots para drives padrão NVMe por par de
controladoras. Entendemos que, ao ofertar um sistema dual-controller com 24 slots padrão NVMe,
escaláveis a 96 drives através da adição de novas controladoras em cluster – desde que man das as
demais exigências, estaremos em conformidade com o edital. Está correto nosso entendimento?

QuesƟonamento 03:

O item 8.16.1 informa sistemas operacionais fora de suporte pelos respec vos fabricantes,
Microso  e Red Hat. Entendemos que o storage ofertado deva possuir compa bilidade com os
sistemas operacionais citados em suas versões a vas pelos respec vos fabricantes, isto é, as que
ainda possuem suporte e manutenção. Dessa forma, as versões comprovadas são o Red Hat
Enterprise Linux 6.8 e superiores, e Microso  Windows 2012 e superiores. Está correto nosso
entendimento?

Atenciosamente,

Maria da Conceição Oliveira Silva
Supervisora de Licitação | BRASIL
licitacao@teletex.com.br
Tel. 55 412169-7714| 55 41 99271-0182
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De : licitacao - Teletex <licitacao@teletex.com.br>

Assunto : RES: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE
078/2020 TJGO

Para : Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>,
eguimaraes@tjgo.jus.br

Cc : gcparreira <gcparreira@tjgo.jus.br>, Anderson Yagi
Costa <aycosta@tjgo.jus.br>, Vanessa Mazoni
Salvador <vanessa.salvador@teletex.com.br>,
Thiago J. Girolamo
<thiago.girolamo@teletex.com.br>, Gregorio
Augusto Rocha Lassmar Bueno
<gregorio.bueno@teletex.com.br>

Fax + 55 41  2169-7788

qui, 03 de dez de 2020 19:10

1 anexo

Prezada Pregoeira,

Solicitamos mais dois esclarecimentos, ainda tempes vamente.

QuesƟonamento 4
 
No item 8.14 e subitens 8.14.1 a 3, são pedidas funcionalidades integradas aos bancos de dados
especificados no item 8.15, Microso  SQL e Oracle. Para o correto dimensionamento dos serviços,
bem como validação da interoperabilidade dessas funções com os demais requisitos da
especificação, gostaríamos de saber: Quais os volumes totais das bases que irão se u lizar dessas
funcionalidades; Essas bases possuirão réplicas entre sites, e se sim, as réplicas se darão em nível de
storage ou do SGDB? Reiteramos que essas informações são essenciais para que possamos
dimensionar adequadamente os esforços, mi gando riscos para a implementação e por
consequência permi ndo o aumento de compe vidade na oferta.

QuesƟonamento 5
 
No anexo III, item 10 PROPOSTA DE PREÇOS, consta que para o atendimento a todos os itens da
especificação do edital deverá ser comprovado através de documentação oficial do fabricante da
solução, que deverá ser anexada a proposta comercial, na sequência, consta que o TJGO poderá
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fazer diligências e diz também, sobre a localização da comprovação das páginas de forma clara e
precisa, sob pena de desclassificação.
Diante disso, considerando que os documentos técnicos, como por exemplo manuais, catálogos e
folders do fabricante possuem extensões superiores a 10MB, considerando ainda que, o portal
licitacoes-e limita a no máximo 4MB por arquivo, podemos entender que ao apresentarmos planilha
com cada item técnico do Edital, link do fabricante e a página, atenderemos ao solicitado, e em caso
de diligência, serão solicitados os documentos de comprovações. Nosso entendimento está correto?

Atenciosamente,

Maria da Conceição Oliveira Silva
Supervisora de Licitação | BRASIL
licitacao@teletex.com.br
Tel. 55 412169-7714| 55 41 99271-0182
Fax + 55 41  2169-7788

De: Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 1 de dezembro de 2020 16:07
Para: licitacao - Teletex <licitacao@teletex.com.br>; Vanessa Mazoni Salvador
<vanessa.salvador@teletex.com.br>; Gregorio Augusto Rocha Lassmar Bueno
<gregorio.bueno@teletex.com.br>; Thiago J. Girolamo <thiago.girolamo@teletex.com.br>
Cc: gcparreira <gcparreira@tjgo.jus.br>; Anderson Yagi Costa <aycosta@tjgo.jus.br>;
Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Assunto: Re: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 078/2020 TJGO

Boa tarde,

Em atenção aos questionamentos encaminhados pela Pregoeira Elam Guimarães, segue
as respostas:
QuesƟonamento 01:

O item 3.9 informa que a redução de dados mínima deve ser de 3:1, isto é, dos 250TiB líquidos a
solução deverá entregar no mínimo 750TiB efe vos. Entendemos, portanto, que ao entregar uma
solução com tal volumetria efe va, porém com uma capacidade líquida superior – e portanto uma
taxa de redução eventualmente menor que 3:1 – estaremos em conformidade com as
especificações, desde que man das as demais exigências. Nosso entendimento está correto?
O entendimento está correto
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QuesƟonamento 02:

O item 5.2 informa a quan dade mínima de 96 slots para drives padrão NVMe por par de
controladoras. Entendemos que, ao ofertar um sistema dual-controller com 24 slots padrão NVMe,
escaláveis a 96 drives através da adição de novas controladoras em cluster – desde que man das as
demais exigências, estaremos em conformidade com o edital. Está correto nosso entendimento?
O entendimento está correto

QuesƟonamento 03:

O item 8.16.1 informa sistemas operacionais fora de suporte pelos respec vos fabricantes,
Microso  e Red Hat. Entendemos que o storage ofertado deva possuir compa bilidade com os
sistemas operacionais citados em suas versões a vas pelos respec vos fabricantes, isto é, as que
ainda possuem suporte e manutenção. Dessa forma, as versões comprovadas são o Red Hat
Enterprise Linux 6.8 e superiores, e Microso  Windows 2012 e superiores. Está correto nosso
entendimento?
Qualquer compa bilidade com versões superiores a especificadas serão aceitas, nesse caso, as
versões mencionadas no ques onamento 03 ou superiores, serão aceitas. 

Att,
Giuliano Silva de Oliveira
Dir. Divisão de Infraestrutura Tecnológica
Telefone: 62 3216-7756
Web: www.tjgo.jus.br
Email: giulianosilva@tjgo.jus.br
196 Av. Assis Chateubriand, Goiânia, GO - 74130-011

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "gcparreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Giuliano Silva Oliveira"
<gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>, "Anderson Yagi Costa" <aycosta@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 1 de dezembro de 2020 14:53:33
Assunto: Fwd: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 078/2020 TJGO

Boa tarde,

Favor responder o questionamento da empresa com cópia da esta Pregoeira.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "licitacao" <licitacao@teletex.com.br>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Cc: "Vanessa Mazoni Salvador" <vanessa.salvador@teletex.com.br>, "Gregorio Augusto
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Rocha Lassmar Bueno" <gregorio.bueno@teletex.com.br>, "Thiago J. Girolamo"
<thiago.girolamo@teletex.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 30 de novembro de 2020 18:47:06
Assunto: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 078/2020 TJGO

Prezado Sr. (a) Pregoeiro(a),

Solicitamos  o esclarecimento abaixo em relação ao Edital de Licitação Eletrônico Nº
078/2020 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, cujo objeto é a "
Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de solução de
armazenamento de dados de alto desempenho (Storage All-Flash)
compreendendo a instalação, configuração, customização, transferência de
conhecimento e a garantia on-site para a nova solução de storage e licença
adicional para a atual solução de storage, com objetivo de atender às
necessidades tecnológicas das unidades do Tribunal de Justiça de Goiás – TJGO
".

TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 79.345.583/0001-42, solicita o esclarecimento abaixo, referente ao Pregão Eletrônico
078/2020.

I - Da tempesƟvidade do presente pedido de esclarecimentos:

Em consonância com o referido EDITAL, os pedidos de esclarecimento referentes a este
procedimento devem ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico via internet, para o
e-mail eguimaraes@tjgo.jus.br até́  o 03 (três) dias úteis antes da apresentação das propostas.
Uma vez que a apresentação de propostas foi agendada para o dia 14/12/2020 , sendo esta
solicitação de esclarecimentos protocolizada em 30/11/2020, resta indubitavelmente tempes va a
Consulta ora apresentada. 

II – Do pedido de esclarecimentos propriamente dito:

QuesƟonamento 01:

O item 3.9 informa que a redução de dados mínima deve ser de 3:1, isto é, dos 250TiB líquidos a
solução deverá entregar no mínimo 750TiB efe vos. Entendemos, portanto, que ao entregar uma
solução com tal volumetria efe va, porém com uma capacidade líquida superior – e portanto uma
taxa de redução eventualmente menor que 3:1 – estaremos em conformidade com as
especificações, desde que man das as demais exigências. Nosso entendimento está correto?

QuesƟonamento 02:

O item 5.2 informa a quan dade mínima de 96 slots para drives padrão NVMe por par de
controladoras. Entendemos que, ao ofertar um sistema dual-controller com 24 slots padrão NVMe,
escaláveis a 96 drives através da adição de novas controladoras em cluster – desde que man das as
demais exigências, estaremos em conformidade com o edital. Está correto nosso entendimento?
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De : Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE
078/2020 TJGO

Para : licitacao@teletex.com.br, vanessa salvador
<vanessa.salvador@teletex.com.br>, gregorio bueno
<gregorio.bueno@teletex.com.br>, thiago girolamo
<thiago.girolamo@teletex.com.br>

Cc : gcparreira <gcparreira@tjgo.jus.br>, Anderson Yagi
Costa <aycosta@tjgo.jus.br>, Elma Guimaraes
<eguimaraes@tjgo.jus.br>

QuesƟonamento 03:

O item 8.16.1 informa sistemas operacionais fora de suporte pelos respec vos fabricantes,
Microso  e Red Hat. Entendemos que o storage ofertado deva possuir compa bilidade com os
sistemas operacionais citados em suas versões a vas pelos respec vos fabricantes, isto é, as que
ainda possuem suporte e manutenção. Dessa forma, as versões comprovadas são o Red Hat
Enterprise Linux 6.8 e superiores, e Microso  Windows 2012 e superiores. Está correto nosso
entendimento?

Atenciosamente,

Maria da Conceição Oliveira Silva
Supervisora de Licitação | BRASIL
licitacao@teletex.com.br
Tel. 55 412169-7714| 55 41 99271-0182
Fax + 55 41  2169-7788

ter, 01 de dez de 2020 16:07

1 anexo

Boa tarde,

Em atenção aos questionamentos encaminhados pela Pregoeira Elam Guimarães, segue
as respostas:
QuesƟonamento 01:
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O item 3.9 informa que a redução de dados mínima deve ser de 3:1, isto é, dos 250TiB líquidos a solução
deverá entregar no mínimo 750TiB efe vos. Entendemos, portanto, que ao entregar uma solução com tal
volumetria efe va, porém com uma capacidade líquida superior – e portanto uma taxa de redução
eventualmente menor que 3:1 – estaremos em conformidade com as especificações, desde que man das as
demais exigências. Nosso entendimento está correto?
O entendimento está correto

QuesƟonamento 02:

O item 5.2 informa a quan dade mínima de 96 slots para drives padrão NVMe por par de controladoras.
Entendemos que, ao ofertar um sistema dual-controller com 24 slots padrão NVMe, escaláveis a 96 drives
através da adição de novas controladoras em cluster – desde que man das as demais exigências, estaremos
em conformidade com o edital. Está correto nosso entendimento?
O entendimento está correto

QuesƟonamento 03:

O item 8.16.1 informa sistemas operacionais fora de suporte pelos respec vos fabricantes, Microso  e Red
Hat. Entendemos que o storage ofertado deva possuir compa bilidade com os sistemas operacionais citados
em suas versões a vas pelos respec vos fabricantes, isto é, as que ainda possuem suporte e manutenção.
Dessa forma, as versões comprovadas são o Red Hat Enterprise Linux 6.8 e superiores, e Microso  Windows
2012 e superiores. Está correto nosso entendimento?
Qualquer compa bilidade com versões superiores a especificadas serão aceitas, nesse caso, as
versões mencionadas no ques onamento 03 ou superiores, serão aceitas. 

Att,
Giuliano Silva de Oliveira
Dir. Divisão de Infraestrutura Tecnológica
Telefone: 62 3216-7756
Web: www.tjgo.jus.br
Email: giulianosilva@tjgo.jus.br
196 Av. Assis Chateubriand, Goiânia, GO - 74130-011

De: "Elma Guimaraes" <eguimaraes@tjgo.jus.br>
Para: "gcparreira" <gcparreira@tjgo.jus.br>, "Giuliano Silva Oliveira"
<gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>, "Anderson Yagi Costa" <aycosta@tjgo.jus.br>
Enviadas: Terça-feira, 1 de dezembro de 2020 14:53:33
Assunto: Fwd: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 078/2020 TJGO

Boa tarde,

Favor responder o questionamento da empresa com cópia da esta Pregoeira.

Att,
Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403
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De: "licitacao" <licitacao@teletex.com.br>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Cc: "Vanessa Mazoni Salvador" <vanessa.salvador@teletex.com.br>, "Gregorio Augusto
Rocha Lassmar Bueno" <gregorio.bueno@teletex.com.br>, "Thiago J. Girolamo"
<thiago.girolamo@teletex.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 30 de novembro de 2020 18:47:06
Assunto: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 078/2020 TJGO

Prezado Sr. (a) Pregoeiro(a),

Solicitamos  o esclarecimento abaixo em relação ao Edital de Licitação Eletrônico Nº
078/2020 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, cujo objeto é a "
Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de solução de
armazenamento de dados de alto desempenho (Storage All-Flash)
compreendendo a instalação, configuração, customização, transferência de
conhecimento e a garantia on-site para a nova solução de storage e licença
adicional para a atual solução de storage, com objetivo de atender às
necessidades tecnológicas das unidades do Tribunal de Justiça de Goiás – TJGO
".

TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 79.345.583/0001-42, solicita o esclarecimento abaixo, referente ao Pregão Eletrônico
078/2020.

I - Da tempesƟvidade do presente pedido de esclarecimentos:

Em consonância com o referido EDITAL, os pedidos de esclarecimento referentes a este
procedimento devem ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico via internet, para o
e-mail eguimaraes@tjgo.jus.br até́  o 03 (três) dias úteis antes da apresentação das propostas.
Uma vez que a apresentação de propostas foi agendada para o dia 14/12/2020 , sendo esta
solicitação de esclarecimentos protocolizada em 30/11/2020, resta indubitavelmente tempes va a
Consulta ora apresentada. 

II – Do pedido de esclarecimentos propriamente dito:

QuesƟonamento 01:
 
O item 3.9 informa que a redução de dados mínima deve ser de 3:1, isto é, dos 250TiB líquidos a
solução deverá entregar no mínimo 750TiB efe vos. Entendemos, portanto, que ao entregar uma
solução com tal volumetria efe va, porém com uma capacidade líquida superior – e portanto uma
taxa de redução eventualmente menor que 3:1 – estaremos em conformidade com as
especificações, desde que man das as demais exigências. Nosso entendimento está correto?

QuesƟonamento 02:
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De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Assunto : Fwd: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE
078/2020 TJGO

Para : Glauco Cintra Parreira <gcparreira@tjgo.jus.br>,
Giuliano Silva Oliveira <gsilvaoliveira@tjgo.jus.br>,
Anderson Yagi Costa <aycosta@tjgo.jus.br>

O item 5.2 informa a quan dade mínima de 96 slots para drives padrão NVMe por par de
controladoras. Entendemos que, ao ofertar um sistema dual-controller com 24 slots padrão NVMe,
escaláveis a 96 drives através da adição de novas controladoras em cluster – desde que man das as
demais exigências, estaremos em conformidade com o edital. Está correto nosso entendimento?

QuesƟonamento 03:

O item 8.16.1 informa sistemas operacionais fora de suporte pelos respec vos fabricantes,
Microso  e Red Hat. Entendemos que o storage ofertado deva possuir compa bilidade com os
sistemas operacionais citados em suas versões a vas pelos respec vos fabricantes, isto é, as que
ainda possuem suporte e manutenção. Dessa forma, as versões comprovadas são o Red Hat
Enterprise Linux 6.8 e superiores, e Microso  Windows 2012 e superiores. Está correto nosso
entendimento?

Atenciosamente,

Maria da Conceição Oliveira Silva
Supervisora de Licitação | BRASIL
licitacao@teletex.com.br
Tel. 55 412169-7714| 55 41 99271-0182
Fax + 55 41  2169-7788

ter, 01 de dez de 2020 14:53

1 anexo

Boa tarde,

Favor responder o questionamento da empresa com cópia da esta Pregoeira.

Att,
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Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "licitacao" <licitacao@teletex.com.br>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Cc: "Vanessa Mazoni Salvador" <vanessa.salvador@teletex.com.br>, "Gregorio Augusto
Rocha Lassmar Bueno" <gregorio.bueno@teletex.com.br>, "Thiago J. Girolamo"
<thiago.girolamo@teletex.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 30 de novembro de 2020 18:47:06
Assunto: TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE 078/2020 TJGO

Prezado Sr. (a) Pregoeiro(a),

Solicitamos  o esclarecimento abaixo em relação ao Edital de Licitação Eletrônico Nº
078/2020 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, cujo objeto é a "
Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de solução de
armazenamento de dados de alto desempenho (Storage All-Flash)
compreendendo a instalação, configuração, customização, transferência de
conhecimento e a garantia on-site para a nova solução de storage e licença
adicional para a atual solução de storage, com objetivo de atender às
necessidades tecnológicas das unidades do Tribunal de Justiça de Goiás – TJGO
".

TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 79.345.583/0001-42, solicita o esclarecimento abaixo, referente ao Pregão Eletrônico
078/2020.

I - Da tempesƟvidade do presente pedido de esclarecimentos:

Em consonância com o referido EDITAL, os pedidos de esclarecimento referentes a este
procedimento devem ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico via internet, para o
e-mail eguimaraes@tjgo.jus.br até́  o 03 (três) dias úteis antes da apresentação das propostas.
Uma vez que a apresentação de propostas foi agendada para o dia 14/12/2020 , sendo esta
solicitação de esclarecimentos protocolizada em 30/11/2020, resta indubitavelmente tempes va a
Consulta ora apresentada. 

II – Do pedido de esclarecimentos propriamente dito:

QuesƟonamento 01:
 
O item 3.9 informa que a redução de dados mínima deve ser de 3:1, isto é, dos 250TiB líquidos a
solução deverá entregar no mínimo 750TiB efe vos. Entendemos, portanto, que ao entregar uma
solução com tal volumetria efe va, porém com uma capacidade líquida superior – e portanto uma
taxa de redução eventualmente menor que 3:1 – estaremos em conformidade com as
especificações, desde que man das as demais exigências. Nosso entendimento está correto?
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De : licitacao - Teletex <licitacao@teletex.com.br>

Assunto : TELETEX | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | PE
078/2020 TJGO

Para : eguimaraes@tjgo.jus.br

Cc : Vanessa Mazoni Salvador
<vanessa.salvador@teletex.com.br>, Gregorio
Augusto Rocha Lassmar Bueno
<gregorio.bueno@teletex.com.br>, Thiago J.
Girolamo <thiago.girolamo@teletex.com.br>

QuesƟonamento 02:

O item 5.2 informa a quan dade mínima de 96 slots para drives padrão NVMe por par de
controladoras. Entendemos que, ao ofertar um sistema dual-controller com 24 slots padrão NVMe,
escaláveis a 96 drives através da adição de novas controladoras em cluster – desde que man das as
demais exigências, estaremos em conformidade com o edital. Está correto nosso entendimento?

QuesƟonamento 03:

O item 8.16.1 informa sistemas operacionais fora de suporte pelos respec vos fabricantes,
Microso  e Red Hat. Entendemos que o storage ofertado deva possuir compa bilidade com os
sistemas operacionais citados em suas versões a vas pelos respec vos fabricantes, isto é, as que
ainda possuem suporte e manutenção. Dessa forma, as versões comprovadas são o Red Hat
Enterprise Linux 6.8 e superiores, e Microso  Windows 2012 e superiores. Está correto nosso
entendimento?

Atenciosamente,

Maria da Conceição Oliveira Silva
Supervisora de Licitação | BRASIL
licitacao@teletex.com.br
Tel. 55 412169-7714| 55 41 99271-0182
Fax + 55 41  2169-7788

seg, 30 de nov de 2020 18:47

1 anexo
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Prezado Sr. (a) Pregoeiro(a),

Solicitamos  o esclarecimento abaixo em relação ao Edital de Licitação Eletrônico Nº
078/2020 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, cujo objeto é a "
Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de solução de
armazenamento de dados de alto desempenho (Storage All-Flash)
compreendendo a instalação, configuração, customização, transferência de
conhecimento e a garantia on-site para a nova solução de storage e licença
adicional para a atual solução de storage, com objetivo de atender às
necessidades tecnológicas das unidades do Tribunal de Justiça de Goiás – TJGO
".

TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o nº 79.345.583/0001-42, solicita o esclarecimento abaixo, referente ao Pregão Eletrônico
078/2020.

I - Da tempesƟvidade do presente pedido de esclarecimentos:

Em consonância com o referido EDITAL, os pedidos de esclarecimento referentes a este
procedimento devem ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico via internet, para o
e-mail eguimaraes@tjgo.jus.br até́  o 03 (três) dias úteis antes da apresentação das propostas.
Uma vez que a apresentação de propostas foi agendada para o dia 14/12/2020 , sendo esta
solicitação de esclarecimentos protocolizada em 30/11/2020, resta indubitavelmente tempes va a
Consulta ora apresentada. 

II – Do pedido de esclarecimentos propriamente dito:

QuesƟonamento 01:
 
O item 3.9 informa que a redução de dados mínima deve ser de 3:1, isto é, dos 250TiB líquidos a
solução deverá entregar no mínimo 750TiB efe vos. Entendemos, portanto, que ao entregar uma
solução com tal volumetria efe va, porém com uma capacidade líquida superior – e portanto uma
taxa de redução eventualmente menor que 3:1 – estaremos em conformidade com as
especificações, desde que man das as demais exigências. Nosso entendimento está correto?

QuesƟonamento 02:

O item 5.2 informa a quan dade mínima de 96 slots para drives padrão NVMe por par de
controladoras. Entendemos que, ao ofertar um sistema dual-controller com 24 slots padrão NVMe,
escaláveis a 96 drives através da adição de novas controladoras em cluster – desde que man das as
demais exigências, estaremos em conformidade com o edital. Está correto nosso entendimento?

QuesƟonamento 03:
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O item 8.16.1 informa sistemas operacionais fora de suporte pelos respec vos fabricantes,
Microso  e Red Hat. Entendemos que o storage ofertado deva possuir compa bilidade com os
sistemas operacionais citados em suas versões a vas pelos respec vos fabricantes, isto é, as que
ainda possuem suporte e manutenção. Dessa forma, as versões comprovadas são o Red Hat
Enterprise Linux 6.8 e superiores, e Microso  Windows 2012 e superiores. Está correto nosso
entendimento?

Atenciosamente,

Maria da Conceição Oliveira Silva
Supervisora de Licitação | BRASIL
licitacao@teletex.com.br
Tel. 55 412169-7714| 55 41 99271-0182
Fax + 55 41  2169-7788
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De : Elma Guimaraes <eguimaraes@tjgo.jus.br>

Assunto : Re: Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO Nº
078/2020

Para : Vanderlei Silva <vanderlei.silva@sto1.com.br>

Zimbra eguimaraes@tjgo.jus.br

Re: Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2020

seg, 07 de dez de 2020 16:57

1 anexo

Boa tarde,

Sim. está correto o seu entendimento.

Elma Guimarães
      Pregoeira
  (62)3236-2403

De: "Vanderlei Silva" <vanderlei.silva@sto1.com.br>
Para: eguimaraes@tjgo.jus.br
Enviadas: Segunda-feira, 7 de dezembro de 2020 15:48:00
Assunto: Esclarecimento  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2020

Sr. Pregoeiro, boa tarde.

A StoargeOne interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2020, vem
através desta solicitar esclarecimentos, conforme abaixo descrito.

No item 10.1.8. Compatível com softwares VMware ESXi versão 6.7 e superiores utilizando os
recursos VAAI ou VASA, VVOL, VMware Metro Storage Cluster (vMSC) e o driver MPIO nativo.
A compatibilidade será verificada por meio de consulta ao VMware Compatibility Guide
(http://www.vmware.com/resources/compatibility/) ou documentação do fabricanate do
storage.

Entendemos que comprovando a compatibilidade com softwares VMware ESXi versão 6.7 e
superiores utilizando os recursos VAAI ou VASA ou VVOL, VMware Metro Storage Cluster
(vMSC) e o driver MPIO nativo, estaremos atendendo o edital. Está correto o nosso entendimento ?

Sem mais,

Atenciosamente.
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De : Vanderlei Silva <vanderlei.silva@sto1.com.br>

Assunto : Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2020

Para : eguimaraes@tjgo.jus.br

seg, 07 de dez de 2020 15:48

1 anexo

Sr. Pregoeiro, boa tarde.

A StoargeOne interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2020, vem
através desta solicitar esclarecimentos, conforme abaixo descrito.

No item 10.1.8. Compatível com softwares VMware ESXi versão 6.7 e superiores utilizando os
recursos VAAI ou VASA, VVOL, VMware Metro Storage Cluster (vMSC) e o driver MPIO nativo.
A compatibilidade será verificada por meio de consulta ao VMware Compatibility Guide
(http://www.vmware.com/resources/compatibility/) ou documentação do fabricanate do
storage.

Entendemos que comprovando a compatibilidade com softwares VMware ESXi versão 6.7 e
superiores utilizando os recursos VAAI ou VASA ou VVOL, VMware Metro Storage Cluster
(vMSC) e o driver MPIO nativo, estaremos atendendo o edital. Está correto o nosso entendimento ?

Sem mais,

Atenciosamente.
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